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Continuarem treballant 
 
Amb l'inici de l'any, correspon a les administracions públiques dotar-se del pressupost 
per poder així executar els projectes i assolir els objectius que es proposen els 
responsables del govern. Enguany novament el govern municipal ha renunciat a endegar 
cap mena de procés de diàleg amb els grups representats a l'Ajuntament, i el passat dia 
21 de gener va sotmetre al plenari de l'Ajuntament una moció de confiança a l'alcalde 
Damià del Clot vinculada a l'aprovació del pressupost.  
 
Aquesta moció va ser rebutjada pel conjunt de grups de l'oposició (JuntsXCat, Babord, 
PSC i Ciutadans) per 12 vots en contra, enfront dels 9 del govern d'ERC-GentxVilassar. 
Amb aquest resultat, quedava el pressupost en suspens i s'obria un període d'un mes en 
el qual el pressupost 2021 restaria aprovat si no es formulava, i era aprovada, una moció 
de censura. Posar en comú les propostes de quatre grups, cadascú amb les seves 
característiques pròpies, és un procés que requereix molt de treball i negociació, i 
el termini d'un mes no ha permès assolir un acord que comportés un canvi de rumb en 
el govern municipal, amb voluntat de construir una alternativa sòlida i cohesionada.  
 
Hem mantingut contactes per valorar la situació provocada per la manca de capacitat 
de diàleg del govern municipal, i hem treballat sobre els temes que ha d'afrontar el 
govern, arribant a un ampli consens sobre el qual continuarem treballant en el futur. No 
obstant des de el Partit dels Socialistes de Vilassar de Mar, volem mostrar la nostra 
decepció. Després de 20 mesos de legislatura, en que ha quedat demostrada la ineficàcia 
en la gestió, la incapacitat d’afrontar la solució de temes encallats després de 6 anys de 
govern, i després de votar en contra del pressupost i negar la confiança a l’alcalde, calia 
una major valentia i major compromís per oferir una alternativa als ciutadans, deixant 
de banda ambigüitats i càlculs de futur. Les raons per una moció de censura a Vilassar 
de Mar són plenament vigents i es refermen en cada tema que va sorgint davant la 
nefasta gestió del govern d'ERC-GentxVilassar de Mar.  
 
Des del PSC no deixarem de treballar per fer que polítiques estratègiques pel nostre 
poble siguin ateses i exigirem que l’Ajuntament atengui àmbits que actualment entenem 
com greument desatesos.  
 
Cal i volem: 

- impulsar estratègies de millora ambiental i transició ecològica,  
- polítiques efectives per l'accés a l'habitatge,  
- millorar en l'atenció a la ciutadania,  
- millora en els serveis municipals,  
- apostar per la transparència i la participació efectiva de la ciutadania 
- recerca d'acords amplis per afrontar  temes estratègics de futur com són la gestió 

dels projectes post-covid i l’ordenació del territori. 
 
Continuem treballant per fer-ho possible més aviat que tard. 
 
Grup Municipal PSC-CP 
Vilassar de Mar, 20 febrer de 2021 

http://vilassarmar.socialistes.cat/

